
Skal vi sammen spare 60.000 kr.?

Arbejdslørdag i Eberts Villaby 

Så trænger vejtræerne i Villabyen igen til at blive beskåret.  Vi har tidligere sammen løst den-
ne opgave. Mange beboere er mødt op og har deltaget i beskæringen af kastanje- og linde-
træer, og grundforeningen har derfor sparet rigtig mange penge.

Grundejerforeningen har mod på endnu engang at forsøge at få stablet et træbeskæringspro-
jekt på benene. Vi vurderer, at villabyens beboere selv kan stå for at beskære omkring 60 
træer. MEN projektet kan kun gennemføres, hvis  mindst 30 personer giver bindende til-
sagn om at møde op iført havehandsker og ørnenæb, evt. håndsav, haverive og en stige for 
at deltage i beskæringen. 

Vi mødes LØRDAG DEN 12. MARTS 2016 kl. 10.30 ved springvandet.

Efter en kort instruktion begiver man sig parvis til udvalgte træer og forestår beskæring, op-
samling og henlæggelse af grene i 4 containere opstillet centrale steder i Villabyen. Vi forestil-
ler os, at hvert ”arbejdspar” skal stå for beskæring af 2 træer. 

Når vi er færdige efter ca. 3-4 timer byder grundejerforeningen på spise fra en pølsevogn.

Lad os høre fra villabyens friske borgere. 

Arbejdshilsen fra Grundejerforeningen i Eberts Villaby

v/ Vibeke B. Lemche, Ida Nielsen  og Carsten Schouw

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tilmelding: 

Jeg/vi har mod på at deltage i projekt ”Beskæring af vejtræer i Eberts Villaby” og lover at 
møde op ved springvandet lørdag den 12. marts 2016 kl. 10.30. Oplys hvor mange I kommer 
af hensyn til bestillinger til pølsevognen. 

Navn:_________________________________________________________

Adresse:__________________________________      Tlf. nr._____________

Mail-adresse:______________  Antal voksne:______  Antal børn_________

Hvis du har en trailer, du kan stille til rådighed, vil vi gerne høre herom

Afleveres hos Schouw, Chr. D. 2´s Alle 23, postkassen eller send en mail under emnet 
”arbejdslørdag” og anfør ovennævnte oplysninger til  mailadressen: c_schouw@hot-
mail.com Tilmelding SENEST 5. marts 2016. 
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